
Docenten over Op de rails, positieve interventies in ‘lastige’ klassen 
 

Super praktische cursus over positieve interventies. Zorgt voor positieve houding tegenover lastige 

klassen en leerlingen. Met handvaten waar ik echt wat mee kan. M. Rasker 

 

Lessen gaan goed met het positief benaderen van leerlingen. De band wordt sterker met diverse 

leerlingen of met de hele klas. Er ontstaat wederzijds respect. Deelname loont! Petra Kooistra 

 

Goede cursus, zeer leerzaam. Geeft weer een positieve kijk. Soms herhaling, toch nuttig weer over 

leerlingen na te denken en er over te praten. N. de Jong 

 

Deze aanpak geeft energie en de zekerheid dat ik, als ik het geleerde in praktijk breng, vrolijk en niet 

verzuurd mijn pensioen haal! Er valt veel te halen, ook al denk je dat je een oude rot in het vak bent.  

A. de Hoog 

 

Uiterst praktische cursus en vanwege de bij de praktijk aansluitende voorbeelden direct toepasbaar. 

Gevoel van machteloosheid heeft plaatsgemaakt voor gevoel weer grip op de klas te hebben. Gedrag 

is met positieve bekrachtiging te beïnvloeden en dat geeft energie! I. Andrea 

 

Opfrissen van oude kennis uit vorige cursussen; weer even met beide benen op de grond en 

toepassen. Mijn advies: meteen meedoen, praktische tips, gelijk toepassen, prima! A. Hoekman 

 

Zeer boeiende en uitdagende cursus. Veel praktische en bruikbare ideeën om klassen weer ‘op de 

rails’ te krijgen. Het nut van een positieve benadering werd nog eens bevestigd. S. Jansen 

 

Geeft je een positieve kijk op het lesgeven en omgaan met leerlingen. J. van der Veen 

 

Handvaten en tools om leerlingen positief te benaderen. Inzicht om steeds positief te blijven. Zeer 

concrete duidelijke heldere uitleg op een positieve manier. Doen!M. Kostwinner 

 

Het heeft me inzicht gegeven in mijn eigen gedrag voor de klas en in de klas zelf. Ik kom bijvoorbeeld 

met de vlaggenlijn dingen te weten die ik nog niet wist en die ik anders niet had geweten. Deze 

cursus geeft handvaten om de relatie met de klas te verbeteren. E. v.d. Berg 

 

Veel eyeopeners, onder meer dat je leerlingen kunt laten inzien dat ze verantwoording moeten 

nemen voor hun eigen gedrag. Zeer inspirerend, absoluut niet soft maar erg bruikbaar! S. Hidding 

 

Zeer de moeite waard. G. de Wit 

 

Opbrengst: bewuster omgaan met positief belonen. Een heel plezierige cursus, waar heel veel winst 

uit te halen valt. J. Kingma 

 

Leuk, leerzaam, praktisch inzetbaar. Het positieve blijven zien. Kleine stapjes nemen om iets te 

bereiken. Doelen formuleren. Je ziet leerlingen veranderen. Helpt bij reflectie. I. Mulder 

 

Geeft inspiratie om steeds opnieuw ’t goede te zien en te benoemen en ook inzicht in hoe moeilijk 

dat steeds is. Mijn tip: doen! Z. Haveman 


